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Memoria de la
Universitat de Vic

La Memoria de la Universitat de
Vic ja és al Consejo de Universida-
des de Madrid a l'espera que es de-
bati en una próxima sessió plenaria i
passi al Parlament de Catalunya. La
Memoria ha obringur I'informe fa-
vorable del Consell Interuniversita-
ri de Catalunya.

Joaquim Maideu
In Memoriam

El professor deis EUY, Joaquim
Maideu, va morir el passat dissabte
30 de novembre a Vic, víctima
d'una hemorragia cerebral sobtada.
Tenia 57 anys i en feia 18 que era
professor a l'Escola de Mestres.
Tarnbé havia estat director de l'Es-
cola Municipal de Música de Vic.
Músic, compositor i organista va
sobresortir com a un deis pedagogs
musicals més representatius de Ca-
talunya. Gran coneixedor del can-
coner tradicional catalá, troba en la
cancó popular la base de la pedago-
gia musical. Persona carisrnatica i
apassionat per la tasca pedagogía
que duia a terme, també havia
publicat diferents llibres a Eumo
Editorial com el Llibre de cancons
(Crestomatía de cancons tradicionals
catalanes), Assaigo Intruments musi-
cals. A I'enterrament, molt emotiu,
s'hi van trobar un bon nombre deis
seus amics, companys i persones
que havien apres música gracies al
seu saber.

Fuentes Quintana va
aconsellar els estudiants

d' ADE i Empresarials

Enrique Fuentes Quintana, econo-
mista, catedrátic i exministre d'Eco-
nomia a l'epoca d'Adolfo Suarez, va
ser el passat 14 de novembre als
EUV per a oferir una conferencia
als estudiants d'Administració i Di-
recció d'Empreses i als d'Empresa-
rials. Lexminisrre va insistir en la
preparació d'un bon currículum,
que ha de contemplar un domini
deis llenguatges següents: l' angles,
les marernariques, la comptabilitat,
la informática i l'estadística. Per a
aconseguir una bona base, "heu
d'invertir-hi a fons i, si cal, endeu-
teu la vostra família perque us 6-
nanciín uns estudis com cal en
aquestes materies". A part d' a-
quests llenguatges, tarnbé és de vital
importancia, completar la titulació
académica amb un master.

Víctor Obiols, professor de la
FACTI, premi Marius Torres

El professor Víctor Obiols, de la Fa-
cultat de Traducció i Interpretació,
ha estat guardonat amb el primer
premi Marius Torres de poesia amb
el recull Poemes i contracants. El pre-
mi, dotar amb 500.000 pessetes, va
ser lliurat durant la Festa Literaria
de Santa Cecília, que va tenir lloc el
dia 22 de novembre a Lleida.

El rector de la UdG
visita els EUV

El rector de la Universitat de Giro-
na, Josep M. Nadal, va ser a Vic el
passat 2 de desembre, una visita que
va servir per tenir un canvi d'impres-
sions amb els directius deis Estudis
Universitaris i per fer un recorregut
per les instal-lacions tant del campus
de Miramarges com del Palau Bo-
jons. Nadal dóna suport a la futura

D'esquerra a dreta, Maní Oller. Fuentes Quintana, Ricard Torrents iJoan Caries Suari.
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Univeristat de Vic i aposta per la creació
"d'un Eix Universitari" entre Vic i Gi-
rona, en el qualles dues universitats es
complementin pel que fa a la formació i
als estudis que ofereixin. El rector de la
UdG tarnbé es va referir als canvis en la
demanda d' estudis i a la necessitat que
les universitats es preparin de cara al fu-
tur. Nadal va dir que era molt probable
que les universitats baixessin d' alumnes
en els propers anys pero aixó no ha de
ser un problema. Va posar com a exem-
pie les universitats americanes "on so-
vintno passendels 5.000 estudiants".

150 anys del naixement de
Jaume Collell

Casimir Martí, Isidre Molas i Ramon
Pinyol van parlar de tres aspectes dife-
rents de Jaume Collell en la celebració
del 150e aniversari del seu naixement.
Lacre acadernic celebrat a Barcelona el
passat 19 de novembre, i organitzat per
la Societat Verdaguer en col-laboració
amb la Societat Catalana de Llengua i
Literatura, tenia com a finalitat donar a
coneixer amb més precisió la figura del
canonge, que va tenir una gran signifi-
cació i incidencia en la construcció
d'una bona part del bagatge ideologic
del segle XIX catala, Casimir Martí va
parlar de Jaume Collell com a eclesias-
tic i agitador cultural, Isidre Molas el va
analitzar des del punt de vista polític i
Ramon Pinyol, com a poeta.

L'Escola d'ldiomes organitza
I'exposició 'Paraules en el

temps'

LEscola d'Idiomes dels EUV portara a
Vic l'exposició "Zeit Worte" (Paraules
en el temps. Vida i gent), que mostra
dotze aspectes de la República Federal
Alemanya des de 1933 fins a 1990.
L'exposició esta subvencionada pel go-
vern alemany i el Goethe-Institut de
Barcelona. Actualment hi ha cinc expo-
sicions com aquesta que volten per les
principals ciutats del món. La que es
troba a Vic, anirá posteriorment a Hel-
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sinki i als Parsos de l'Est. "Zeit Worte"
s'inaugurara el dia 12 de desembre al
Museu de l'Art de la Pell.

Col·loqui sobre Narcís Oller

Els dies 28, 29 i 30 de novembre va te-
nir lloc a Valls el Col-loqui sobre Nar-
cís Oller, organitzat per l'Institut d'Es-
tudis Vallencs, la Societat Verdaguer i la
Universitat Rovira i Virgili. El col-loqui
va coincidir amb la commemoració del
150e aniversari del naixement de l'es-
criptor més representatiu del naturalis-
me a Catalunya i forma part del con-
junt d' actes del Segle Rornántic.
Durant el col-loqui es van presentar tres
llibres: Vilaniu, a cura de Margarida
Aritzeta, El pintor Rubió, a cura d'An-
tónia Tayadella, i Vida de Narcís Oller,
d'Alfons Maseras, a cura de Montser-
rat Corretger. El professor dels EUY,
Ramon Pinyol hi va presentar la
ponencia "Narcís Oller, traductor".

El postgrau d'Informátlca, un
éxít de participació

El passat mes d' octubre va comeyar el
primer Postgrau en Enginyeria Infor-
marica orientada a objectes, organitzat
per l'EUPO. En total hi ha 29 alumnes
matriculats, una xifra molt destacada si
es té en compte la novetat del cursoJoan
Vancells, codirector del curs juntament
amb Alonso J. Peralta, explicava que
"gracies a l'exit de convocatoria estem
pensant que l'any vinent farem un se-
gon curs de postgrau que es podria ti-
tular 'Disseny d'Aplicacions Client/
servidor' i que el conjunt dels dos cur-
sos es podria convertir en un master" .

Conveni de col·laboració amb
la revista 'Estudis d'Hlstórla

Agraria'

Els Estudis Universitaris de Vic han sig-
nat un conveni de col-laboració amb la
revista Estudis d'Historia Agraria que
edita el Centre d'Estudis d'Historia In-

ternacional per tal de garantir-n e el fi-
nancament, El conveni se signa també
amb la Universitat de Barcelona, la
Universitat de Lleida, la Universitat
Rovira i Virgili i la Universitat de Giro-
naoLa revista, dirigida per Emili Giralt,
catedrátic emerit d'História Contem-
poránia de la Universitat de Barcelo-
na, té una periodicitat anual i compta,
en el consell de redacció, amb el profes-
sor dels EUV, Santi Ponce. Els contin-
guts d'aquesta publicació es basen en la
recerca dintre el camp de la historia
agraria, preferentment a Catalunya,
pero també a la resta de l'Estat i a l'es-
tranger. Amb aquest conveni es vol re-
llancar la revista i millorar-ne els con-
tinguts i la difusió. Eumo Grafic es fara
carrec de l'edició.

eomenca el curs sobre
'Explotació Forestal'

Un total de 27 persones s'han matricu-
lat al curs d'Introducció a I'Explotació
Forestal que organitza I'Escola Univer-
sitaria Politecnica d'Osona, conjunta-
ment amb el Centre de la Propietat Fo-
restal. El curs, que s'allargara fins al 19
de desembre, té com a finalitat donar
una base sobre explotació i gestió de
boscos a propietaris forestals, tecnics i
estudiants tant d'Enginyeria Técnica
Agrícola com d'Empresarials.

Inauguració del curs 'Introducció a l'explotació forestal'.

Gest per al Zaire

La Delegació d'Estudiants de l'Escola
Universitaria d'Infermeria d'Osona
(DEI) va organitzar un acte reivindica-
tiu de denúncia del conflicte del Zaire.



L'acte, que portava el lema "Un gest per
al Zaire", va tenir lloc a! pati interior
dels EUY, el dia 27 de novembre passat.
Va comptar amb una destacada presen-
cia d' estudiants de totes les carreres,
que van llegir un manifest en el qua! es
denunciava la passivitat dels organs in-
ternacionals i encoratjava tothorn a
lluitar per la justícia i la igualtat. La
concentració va acabar amb un minut
de silenci i es van deixar anar dos co-
loms com a símbol de pau.
D' altra banda, el passat 19 de novern-
bre hi va haver una conferencia sobre la
situació que s'esta vivint al Zaire, que
portava per títol "Conflicte als Grans
Llacs. Aproximació per a la seva corn-
prensió". Va anar a carrec de Montser-
rat Soldevila, de l'Hospital de Manlleu
i vicepresidenta de Medicus Mundi.

Esrudianrs d'Infermeria van convocar una manifestació de
denúncia del conflicre del Zaire.

Dia mundial de la sida

LEscola Universitaria d'Infermeria va
commemorar un any més el dia mun-
dial de la Sida, aquesta vegada amb una
conferencia de Josep Vilaró, metge res-
ponsable del Servei de malalties infec-
cioses de I'Hospital General de Vic.

El prestigiós Basil Hatim, a la
FACTI

El reconegut estudios de la lingüística
aplicada a la traducció, Basil Hatim, va
ser el dies 25 i 26 de novembre a la Fa-
cultat de Traducció i Interpretació per
oferir dues conferencies per a estudiants
(Ir i 2n cicle) i un seminari per a profes-
sors. Hatim, professor de la Heriot-Wat
University (Escocia), és coautor amb

campus

Ian Mason -1' any passat també va ser a
Vic- d'un dels principals manuals
d' aquest camp, Discourse and the Trans-
lator.

Seminari amb Mona Baker

La traductora Mona Baker sera a la
FACTI del 12 al 13 de desembre per
impartir uns seminaris per a professors i
alumnes. Baker és professora de les
Universitats de Manchester i experta en
teoria de la traducció. És autora de In
Other Words. A Coursebook on Transla-
tion.

Clausura del Seminari i del
Concurs de borsa

El proper 10 de desembre tindra lloc la
clausura del Seminari de Borsa i el lliu-
rament de premis del Concurs de Borsa
que organitza la Facultat de Ciencies
Jurídiques i Economiques. Durant l'ac-
te, es fara un col-Ioqui que comprara
amb la presencia de Ramon Vilaró, de-
legat de la revista Cinco Dias a Barcelo-
na, que actuara com a moderador, Pere
Viñolas, sotsdirector de la Borsa de
Barcelona, Ramon Martínez, cap de re-
lacions institucionals de l'empresa Riva
i Garcia AVBSA, i Josep Codina, cap
d'operadors de MEFF Renda Fixa.
També seuran a la taula, Joan Caries
Suari, dega de la Facultat de Ciencies
Jurídiques i Economiques, i Merce Vi-
dal, cap del departament de Comptabi-
litat i Finances. Aquest any el Seminari
de Borsa ha tingut una destacada
presencia de públic. Per la seva part, el
Concurs de Borsa, els guanyadors del
qual rebran el premi en el mate ix acte,
ha comptat finalment amb 34 grups
d' estudiants, dels 51 que s'havien ins-
crit incialment.

Cursos d'educació de la veu

Els estudiants de l'especialitat d'Inter-
pretació de la FACTI (3r i 4rt) han fet,
durant el mes de novembre, uns cursos

d'Educació de la veu. En concret, van
realitzar 5 sessions d'una hora i mitja
que tenien com a finalitat complemen-
tar la formació en un camp, el de la veu,
que els sera fonamental per al seu futur
professional. EIs continguts del curs,
que va ser impartir per les logopedes
Teresa Rossell i Montserrat Pla, es van
centrar en cinc apartats: el to muscular,
la postura, la respiració diafragmatica,
el timbre i la ressonancia i la projecció
de la veu.

Homenets
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Es presenta elllibre Borgonya,
un colonia industrial del Ter.

:1895-:1995

Eumo Editorial acaba de publicar ellli-
bre Borgonyá, una colonia industrial del
Ter. 1895-1995 a cárrec de Pere Colo-
mer, M. Rosa Comas, M. Carme Lli-
nares, Ángel Marginedes, Joan More-
ra, Toni Portell, Miquel Riera, Jordi
Rosanes, Josep Rovira i Josep Subirats.
Elllibre retrata la vida d'aquesta colo-
nia industrial f~ndada ara fa 100 anys
per uns escocesos i analitza, de manera
sistemática i rigorosa, la trajectória de-
mografica i urbanística, l'organització
del treball, l'evolució dels salaris i la
conflictivirat social, l' estudi compara tiu
del consum d' energia hidráulica i de va-
por, les formes de paternalisme i con-
trol social, els serveis oferts per l'empre-
sa, la cultura, el lleure, l'esport,
l'associacionisme, etc. Es tracta d'un
minuciós treball hisroriográfic, acom-
panyat de fotografies de diferents epo-
ques que fan més ame el documento
Jordi Nadal, catedrátic d'Hisroria

campus

Económica de la UB, va presentar ellli-
bre, el passat 29 de novembre al Museu
de l'Art de la Pell.

L'any vinent, es taran a Vic les
'XIII Jornades d'história de

I'educació als Paisos Catalans'

L'Escola Universitaria de Mestres Bal-
mes organitza les 'XlII Jornades
d'historia de l'educació als Paises Cata-
lans. La formació inicial i permanent
dels mes tres' , prevista per al mes de no-
vembre de l'any vinent. Les jornades

pretenen convertir-se en un espai de re-
flexió entorn del tema central de la for-
mació inicial i permanent de mestres en
el marc deis países de parla catalana i
des d'una perspectiva histórica. Arnés
d'aquest tema, també es proposen dos
arnbits de debat sobre l'estat de l'ense-
nyament de la historia de l'educació en
el món universitari i sobre les fonts do-
cumentals en la recerca historicoeduca-
tiva. El comité organitzador d' aquestes
jornades esta format per Salomó Mar-
ques, Sebastiá Riera, Joan Soler, Anto-
ni Tort i Conrad Vilanou.

Aquesta és la qüestió

Pregunta: Quna és l' adreca dels EUV a Internet? .

Nom i Cognoms .

Carrera Curs .

(Feu arribar rapidamenr la resposta a EUMO Editorial (Edifici G). Els deu primers
encertants rebran una novel-la d'obsequi.)
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